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HAVENREGLEMENT  
 
Door gebruik te maken van een stallingsplaats wordt men geacht op de hoogte te zijn van dit 
reglement en hiermee akkoord te gaan.  

____________________________________________ _________________       _________     

Aansprakelijkheid 

a. De huurder is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook, welke door toedoen of 
nalatigheid van hem/haarzelf wordt veroorzaakt. 

b. Het vaartuig dient tenminste WA verzekerd te zijn en verblijft voor eigen rekening en risico op de 
jachthaven.  

c. De jachthaven is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor welke schade/ vermissing/ diefstal dan 
ook aan het vaartuig en/ of uitrusting en/ of onderdelen, ongeacht de oorzaak. Alle losse onderdelen, 
trailers en andere zaken dienen te worden voorzien van een registratiesticker. Als een object NIET 
geregistreerd staat, kan deze van het terrein verwijderd worden.   

d. De jachthaven is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor welke schade dan ook aan voertuigen. 
Voertuigen dienen zodanig te worden geparkeerd dat ze in geen geval een obstakel vormen. 

Men is gehouden op het haventerrein, en aldaar bevindende gebouwen orde, rust en zindelijkheid te 
betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen, dat men door zijn gedrag aanstoot geeft. 

Een ieder die zich op het haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van het havenpersoneel op te 
volgen. Wanneer u gaat schuren, lakken of schilderen, pleegt u dan even overleg met uw naaste 
buren, zodat geen geschillen kunnen ontstaan.  

Marina Rijnsburg behoudt het recht uw ligplaats/box te verhuren bij uw (langdurige) afwezigheid e/o 
vakantie. 

____________________________________________ _________________       _________     

Het is absoluut niet toegestaan: 

 Lassen, slijpen, branden en andere brandgevaarlijke activiteiten uit te voeren.  

 Met afvalstoffen (dus ook uw vuilniszak), olie, lenswater e.d. het haventerrein te 
verontreinigen. Geen materiaal/afval onder de boot laten liggen. Indien er materiaal onder of 
bij de boot ligt, dan wordt dit door havenpersoneel opgeruimd. Deze kosten worden in 
rekening gebracht van de klant.  

 Te werken aan boten zonder degelijke ondergrondafdekking. 

 Aan vaartuigen te laten werken door derden (andere bedrijven).   

 Open vuur te gebruiken op het haventerrein.  

 Het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten.  

 Eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd te laten.  

 Honden los te laten lopen.  

 Tijdens de winterstalling de gasflessen aan boord of op het haventerrein te plaatsen.  

 In de loodsen ROKEN en OPEN VUUR te gebruiken.  
 
 

z.o.z. 
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 Harder dan stapvoets over het terrein te rijden.  

 Het waterproof schuren van op het terrein gestalde schepen of het afspuiten daarvan.  

 Het droog schuren zonder stofafzuiging.  

 Het bij harde wind uitvoeren van werken aan buiten gestalde schepen waarbij bijv. 
verfschilfers vrijkomen, daar deze stoffen door de wind weggeblazen worden.  

 Het gebruiken van in Nederland niet-goedgekeurde antifouling.  

 Te schuren/ schilderen van in het water liggende schepen zonder voorafgaande toestemming.  

 Uw boot (particulier e/o via extern bemiddelingsbureau) te koop aan te bieden op ons terrein. 
 
In verband met verscherpte milieucontrole kan verontreiniging van onze terreinen, loodsen en haven 
leiden tot een proces-verbaal en in ieder geval zullen kosten van opruimen worden verhaald. 
_________________________________________    ________________________________       _________     
 

Duur en verlenging van de huur 

De stalling voor boten in het water groter dan 4,5 meter loopt van 1 april tot 1 april. De winterstalling 
loopt van 1 oktober tot 1 april, tenzij anders is overeengekomen. Blijft het schip langer staan, dan 
wordt de dagprijs in rekening gebracht. 

De ligplaatsreservering die voor het zomerseizoen geldt, wordt geacht stilzwijgend onder dezelfde 
voorwaarden, behoudens eventuele prijsverhogingen, voor het volgende zomerseizoen te worden 
verlengd, tenzij uiterlijk drie maanden voor het begin van de nieuwe huurperiode (voor 1 januari) de 
reservering schriftelijk door één van de beide partijen opgezegd is. 
____________________________________________    ________________________________       _________     

Betaling 

De huurder, die hem de toegezonden factuur op de vervaldag niet heeft betaald, wordt geacht in 
gebreke te zijn. Alle incassokosten en te berekenen wettelijke rente zijn voor zijn/ haar rekening. De 
verhuurder is gerechtigd het vaartuig van in de gebreke zijnde huurder onder zich te houden, totdat 
hij/ zij deze huursom met incassokosten en rente zal hebben voldaan.  
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